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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá stanovením hodnocení povrchu krystalizátoru. První kapitola je 

věnována procesu plynulého odlévání, druhá se zabývá popisem různých druhů krystalizátorů a 

možných vad na jeho povrchu. Další část práce tvoří praktickou část, tedy souhrn dat a tabulek, 

které byly použity k dosažení dílčích výsledků. Samotné naprogramování povrchu krystalizátoru 

bylo provedeno v programu Matlab, ostatní data byla zpracována především pomocí programu 

Excel. 
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Abstract 

This thesis deals with evaluation of surface of the mold. First chapter is devoted to process of 

fluently casting, second chapeter deals with description of different types of he molds and 

possible defects of its surface. Following part of the thesis includes practical section, i.e. 

summary of data and tables I worked with to achieve partial calculations. I used program Matlab 

for programming surface of the mold, remaining data were processed by Excel. 
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1. Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hodnocení povrchu dvou podobných 

krystalizátorů.  

Hlavní důvod významu krystalizátorů je jejich zásadní podílení na kvalitě předlitku 

při plynulém odlévání oceli.   

Krystalizátor představuje primární oblast chlazení v procesu plynulého odlévání. 

Základem pro homogenní strukturu předlitku je rovnoměrné chlazení. Nebezpečné a špatné 

vibrace mohou být příčinou průvalů.  

Pro chlazení krystalizátorů se používají uzavřené okruhy s výměníky. Požadovaná 

jakost vody je ovlivňována vstupní a výstupní teplotou. Součástí je i zařízení proti korozi. 

Horní část krystalizátoru určuje  jmenovitý rozměr předlitku.  

Krystalizátory jsou typické především pro svou geometrii. Ta je dána příčným řezem, 

konicitou krystalizátoru – úkosem stěn, jeho délkou a tvarem rohů. Spodní rozměry jsou 

výsledkem průměrných hodnot smrštění a úkosu odlévané oceli v krystalizátoru.  

Cílem bakalářské práce je metodika hodnocení krystalizátorů. 
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2.  Plynulé odlévání a jeho význam 

 

Hutnictví železa je jedním ze základních odvětví národního hospodářství. Je pilíř pro 

stavebnictví, strojírenství a dalších. Plynulé odlévání se stalo v posledních desetiletích 

nejdůležitějším technologickým zdokonalením v nejen v ocelářství, ale i v hutním průmyslu 

vůbec. Souběžně s rostoucími požadavky na kvalitu oceli, probíhá rozvoj  dalších 

doprovodných oborů. Příkladem může být výroba žáruvzdorné keramiky nebo výroba prvků 

pro kontrolu a automatizaci plynulého odlévání. (1, 6) 

 

2.1 Zařízení pro plynulé odlévání 

Zařízením pro plynulé odlévání (ZPO) rozumíme licí stroj a jeho příslušenství, slouží 

k přeměně taveniny na tuhé předlitky. Základní dělení zařízení pro plynulé odlévání je 

možné provést podle průřezu odléváného předlitku, tzv. formátu, a podle stavebního rešení 

licího stroje. (1, 7) 

 

2.2 Proces plynulého odlévání oceli 

Ocel má své specifické fyzikální vlastnosti, proto u odlévání oceli platí, že je jeho 

proces mnohem obtížnější než u většiny neželezných kovů. Plynulé odlévání můžeme 

definovat jako technologický postup, kdy z tekuté oceli vzniká předlitek, většinou 

neomezené délky jehož průřez je přizpůsoben určitým předem dohodnutým 

požadavkům.(10) 

Tekutý kov se odlévá do krystalizátoru, který osciluje nezávisle na zařízení 

přivádějícím ocel a má stěny chlazeny vodou. Chladící voda odvádí teplo z tuhnoucí oceli. 

Krystalizátor je ze začátku odlévání na dolním konci uzavřený zátkou, naplní se tekutou 

ocelí - vzniká licí kůra předlitku, která tvoří tenký plášť tekutého jádra. Takto vzniklý 

předlitek je z krystalizátoru tažen ven, kde postupně tuhne.  Po výstupu z krystalizátoru se 

předlitek dostává do zóny sekundárního chlazení, takovou intenzitou, aby před dělením byl 

utuhlý v průřezu, ale zároveň si ponechal tepelný obsah potřebný ke zkrácení doby ohřevu 

před následujícím tvářením za tepla. (1, 7, 9) Na obrázku 1 je znázorněn průběh plynulého 

odlévání. 
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Obrázek 1 Schéma bramového plynulého odlévání (1, str 21) 

1 – konvektor; 2 – odlévací pánev; 3 – mezipánev; 4 – krystalizátor; 5 – sekundární 

chlazení; 6 – výběh; 7 – brama 
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3. Krystalizátor 

Krystalizátor je otevřený krabicový objekt, obsahující vodní chladící kanály. Z 

důvodu tepelné smrštivosti oceli je krystalizátor konstruován jako osově se zužující, čímž se 

předchází vzniku mezer mezi krystalizátorem a předlitkem, které způsobují nežádoucí 

pokles odvodu tepla z předlitku. (11,6) 

Krystalizátory představují  primární oblast chlazení,  jsou intenzivně chlazeny vodou 

což vede k odvodu tepla z předlitku při zpracování tekuté oceli na zařízení pro plynulé 

odlévání  až o 30%. Aby se zabránilo porušení licí kůry, která je značně tenká musí se 

krystalizátor pohybovat po nějakou dobu současně s předlitkem. Totéž platí i u stabilního 

krystalizátoru, kdy kmitavý pohyb zastává tažná stolice. Oscilací se dosáhne minimálního 

tření a styku se ztuhlou skořepinou.  

Tření mezi předlitkem a krystalizátorem je snižováno oleji nebo licími prášky. 

Oscilace o frekvenci řádově jednotek Hz jsou vybuzovány hydraulicky nebo motoricky přes 

vačky nebo páky. Oscilace nejsou symetrické, cykly oscilací krystalizátoru mají různou 

frekvenci, rázy a tvary.  

Nebezpečné a špatné vibrace krystalizátoru, mohou být i příčinou průvalů. Chlazení 

oceli v krystalizátoru, je primární oblastí chlazení, vyznačuje se přenosem tepla konvekcí, 

vedením a sáláním. (3) 

 

3.1 Základní funkce krystalizátoru: 

 přesný, intenzivní a stabilní odvod tepla 

 precizní nastavení parametrů oscilujícího cyklu s úvahou na rychlost odlévání 

 vytvoření dostatečně silné licí kůry na eliminaci  

ferostatického a atmosferického tlaku tekuté oceli pod krystalizátorem 

 zajištění kvality předlitků z hlediska vniřní struktury,  

povrchové čistoty a rozměrové přesnosti. (4) 

 

 



  

5 
 

3.2 Druhy a základní parametry krystalizátorů 

Krystalizátor je jedna z nejdůležitějších částí na zařízení pro plynulé odlévání.  Jako 

základní problém je obecně v metalurgii považováno odvádění tepla z tekuté oceli v procesu 

plynulého lití.  Její ochlazování probíhá právě zde.   

Jako jeden z nejčastěji používaných materiálů pro výrobu krystalizátorů se používá 

měď. Má vysokou schopnost vedení tepla.  Za poslední dobu se však zjistilo,že  ještě lépe 

vyhovují  slitiny mědi. Z důvodu vyšší meze kluzu zajišťují i přes nižší tepelnou vodivost a 

pevnost, vyšší životnost krystalizátoru.  Příklad používaných slitin mědi:  měd-stříbro, měď-

chrom, měď-zirkonium a jiné. Povrch desek je opatřen chromem nebo niklem, tvoří tvrdší 

pracovní povrch a brání přenosu mědi do povrchu ocelového proudu, protože samotná měď 

by mohla být příčinou povrchových trhlin na výrobcích. (2) 

Krystalizátory dělíme podle: 

 Tloušťka stěny - tenkostěnné < 20 mm a silnostěnné > 20 mm.      

 Konstrukce - blokové, trubkové a deskové. 

 Průřezu - čtvercový, obdelníkový, mnohouhelníkový, kruhový a profilový. 

 

3.2.1 Blokový krystalizátor 

Blokové krystalizátory, které jsou z měděného výkovku, se používají v mnoha 

tvarových provedeních, nejsou náročné na údržbu a mají dlouhou životnost. Mohou mít 

vnitřní ošetření chrómové nebo niklové vrstvy. Kvůli jejich vysokých pořizovacích nákladů 

se používají zřídka.  

 

3.2.2 Trubkový krystalizátor 

Trubkové krystalizátory jsou tvořeny z bezešvých měděných trubek, které jsou 

upevněny v ocelové svařované skříni, chladící voda rovnoměrně  obtéká krystalizátory zdola 

směrem nahoru, aby bylo zajištěno optimální chlazení. Jako materiál se nejčastěji používá 

elektrolytická měď, která byla dezoxidována přidáním fosforu. Tento druh se používá  

z důvodu nízkých nákladů na výrobu a údržbu pro sochor do průřezu 160mm. 
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3.2.3 Deskový krystalizátor 

U deskových krystalizátorů jsou konstrukce tvořeny čtyřmi do sebe zasahujících 

desek. Desky mohou být příliš silné z důvodu požadavku na zvýšení chladícího procesu, 

jsou do vnější strany měděných desek vyfrézovány chladící štěrbiny, kterými proudí chladící 

voda. Tento typ se ve své efektivitě použití a jeho vlastností řadí do popředí všech výše 

zmiňovaných krystalizátorů. Při  zapojení více krystalizátorů za sebou, se může lít i několik 

proudů najednou. 

 

3.3 Životnost krystalizátoru 

Životnost je určená počtem odlitých taveb, řádově se dá říci, že je to 500 – 2500 

taveb. Tento značný rozestup je dán rozdílem vlastností ocelí a také různými tvary odlitků, 

které je možno odlévat. Pokud jsou spoje mezi stěnami u krystalizátoru větší, než 0,3 mm, 

je nutná jeho výměna. V případě, že je krystalizátor v technicky špatném stavu, má to vliv 

na povrchové vady u předlitků. 

Krystalizátory s malými průřezy, se deformují méně než krystalizátory s průřezy 

velkými. Avšak u malých půřezů se z důvodu vyšších licích rychlostí krystalizátory rychleji 

opotřebují. Obdélníkové průřezy mají méně často deformace než čvercové a zakřivené 

krystalizátory mají kratší životnost. Na životnost krystalizátoru mají mimo jiné vliv provozní 

vlivy a podmínky, jako je nedostatečné centrování ponorných výlevek a lití s turbulentním 

licím proudem, což je způsobeno nízkou teplotou a vysokým obsahem hliníku v oceli. 

 

Mezi hlavní vlivy na životnost krystalizátoru řadíme: 

 Jakost a vlastnosti materiálu krystalizátoru. 

 Velikost a tvar předlitku. 

 Způsob chlazení a rychlost lití. 

 Vlastnosti licího prášku. 

 Provozní vlivy – například: licí teplota, přepaly. (4, 8, 5) 
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4. Praktická část 

Hodnocená data byla vyhodnocována systémem MKL - 100/500 pro měření 

rozměrů, hodnocení a evidenci opotřebení kruhových a čtvercových krystalizátorů ZPO. 

Systém se používá na měření rozměrů krystalizátorů ZPO. Pomocí těchto dat se poté utvářejí 

databáze pro kontrolu jejich opotřebení, konicity a vedení podrobné evidence, aby byly 

dodrženy předepsané tolerance u nových krystalizátorů. Naměřená data se zpracují ve 

vizualizačních a hodnotících programech, a tím umožní potřebnou kontrolu po celou dobu 

jejich provozu při plynulém odlévání na ZPO. Na obrázcích níže můžeme vidět systém  

MKL - 100/500 a jeho použití v praxi.  

 

      

V této bakalářské práci byly hodnoceny dva podobné krystalizátory A a B. 

Naměřená data krystalizátoru byla zadaná podle odlitých tun ve formátu textového 

editoru, následně převedena do programu Excel. Počet měření byl 5. Uplně nové 

krystalizátory, tudíž začínaly na 0 odlitých tunách oceli a konečný stav podle měřených dat 

končil u krystalizátoru A - 12727 tun a krystalizátoru B – 12419 tun oceli.  

Krystalizátory byly kruhové, rozdělěny pro potřeby měření vertikálně do 18ti hladin, 

horizontálně do 120ti sekcí [S], po třech úhlových stupních. Viz. Vstupní data krystalizátoru 

A -  (Příloha 1 tabulky 13 – 17). U krystalizátoru B (Příloha 3 tabulky 22-26). Hloubka obou 

krystalizátorů byla 600 mm. Horní střední průměr krystalizátoru A byl ∅419,46mm a 

krystalizátoru B ∅419,4mm. 

Obrázek 3 Systém MKL - 100/500 Obrázek 2 Měření na systému 

MKL - 100/500 
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4.1 Tvar povrchu krystalizátoru A a krystalizátoru B 

4.1.1 V horizontálním směru  

Křivky grafů ze všech naměřených hodnot při odlití 0 tun, měly dvacet opakujících 

se pravidelných vln v horní části až po 6. hladinu, poté se vlny vytratily a až do konce se 

jevily jako hladké. Bližší informace podává graf 1 a 2, kde jsou pozorovatelné mírné 

odchylky od žádané hodnoty v 8.-18. hladině, což je spodní část krystalizátoru. Grafy  

neobsahují celý kruh krystalizátoru, z důvodu ztráty názornosti a hlavní myšlenky. 

 
Graf  1 Krystalizátor A výřez grafu – odlito 0 tun, R=f [S;hladina] 

 

 

Graf  2 Krystalizátor B výřez grafu – odlito 0 tun, R=f [S;hladina] 

 

R – vzdálenost povrchu od centrální osy 

S – označení sekce měření v horizontálním směru v úhlových stupních 

V těchto směrech - [R], [S]  byly uspořádany data jak ve všech tabulkách, tak 

v grafech. 
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Graf č. 3, znázorňuje jak vypadá povrch krystalizátorů A a B po odlití maximálního 

počtu tun v měření, což bylo v případě krystalizátoru A - 12727 tun, krystalizátoru B -  12419 

tun oceli. U krystalizátoru A bylo vidět, že zvlněný povrch se od 6. hladiny protáhl až k 18. 

hladině.  .  

 

Graf  3 Krystalizátor A po odlití 12727 tun oceli, R=f [S;hladina] 

 

 
Graf  4 Krystalizátor B po odlití 12419 tun oceli, R=f [S;hladina] 

 

 

U krystalizátoru B byly vlny v 18. hladině výrazně nepravidelné.  
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Porovnání vln povrchu krystalizátoru A se sinusovou funkcí: 

Byla provedena zkouška, zda se naměřená data mohou blížit k sinusové funkci. Graf 

z hodnot, které byly naměřeny - 1. hladina, 0-24 stupňů, byl porovnán s hodnotami 

vypočtenými ze sinusové funkce. Zjistilo se, že se překrývají. Toto připodobnění je vidět na 

grafu č.5.  

 

 
Graf  5 Kontrola se sinusovou fukncí, R=f [sin S] 
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4.1.2 Ve vertikálním směru krystalizátoru  

Byla posouzena konicita u obou krystalizátorů A a B vyhodnocením středních 

poloměrů R∅ jednotlivých měření ve všech 18ti hladinách. Aritmetickým průměrem 

jednotlivých poloměrů  R v příslušné hladině dle excelového vzorce:  

R∅=PRŮMĚR(R1.měření:R120té měření)       

Toto vyjádření R∅ [mm], bylo uspořádáno do tabulkay 1 a 2 

 

Tabulka 1 Krystalizátor A, R∅ 

 

Tabulka 2 Krystalizátor B, R∅ 

Z dat tabulky 1 a 2 -  byly zhotoveny grafy 6 a 7 
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Grafy vykazovaly rovnoměrný úbytek objemu hmoty stěn krystalizátorů mezi 

jednotlivými měřeními, nebyly zaznamenány žádné extrémy, kromě poslední 18. hladiny ve 

4. měření, kde docházelo k výraznému snížení průměru. U krystalizátoru B byl tento jev 

zaznamenán v 5. měření. Což upozorňovalo na možné poškození povrchu krystalizátoru.                           

  

 R∅=fx[číslo hladiny]; R∅ =  střední vzdálenost povrchu od osy krystalizátoru 

 

Graf  6 Krystalizátor A – střední poloměr R∅ 

 

 

 

Graf  7 Krystalizátor B – střední poloměr R∅ 
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5. Hodnocení stavu povrchu krystalizátoru A 

Nejprve byl proveden rozdíl počátečního  t0 a konečného stavu hodnot tx. Cílem bylo 

najít odchylky polohy poloměru od centrální osy povrchu krystalizátoru v závislosti na čase 

(počtu odlitých tun). Obecně byl použit excelový vzorec: 

∆Rxy=ABS(ListZ!XY-List1!XY)   přičemž Z= 2; 3; 4; 5               

Z = číslo listu 

XY je adresa porovnávané buňky v příslušné tabulce. 

Příslušný list obsahuje tabulku odpovídajícího čísla měření. 

Aby nedocházelo k mínusovým hodnotám, byly odchylky použity v absolutní hodnotě. 

Poté se hledala maximální hodnota odchylky pomocí funkce MAX. Jednotlivé 

tabulky odchylek pro příslušné měření vykazují společnou vlastnost, která byla použita jako 

pravidlo pro uspořádání dat maximální odchylky - ∆RxyMax. 

 V příloze 2 (Viz. tabulky 18-21) v  hladině 1-6 (∆RxyMax. – žlutý řádek) , jsou hodnoty 

∆Rxy  u všech tabulek nižší než ve zbývajících hladinách 7-18. ∆RxyMax.  z této oblasti je ve 

žlutém řádku Obě olasti byly posuzovány zvlášť. Toto vytvářelo možnost lokalizace 

posouzení extrémních ∆Rxy [mm], které mohly ovlivnit stanovení horní meze ∆RxyMax. 

Z tohoto zůžení oblasti – tedy bleděmodrého a žlutého řádku byla vybrána konečná hodnota 

∆RxyMax 

Tato největší hodnota byla však brána, jako nežádoucí. Jako další krok byla hodnota 

rozdělena na 5 stupňů, aby mohla být vytvořena vlastní tabulka, podle které se následně 

ohodnotil stav povrchu krystalizátoru. Hodnocení bylo provedeno v Excelu pomocí logické 

podmínky KDYŽ  

=KDYŽ(XY>$C$169;KDYŽ(XY>$C$170;KDYŽ(XY>$C$171;KDYŽ(XY   

>$C$172;KDYŽ(XY >$C$173;6;5);4);3);2);1) 

 Přičemž XY je adresa porovnávané buňky v příslušné tabulce. 

 C je adresa sloupce, kde leží horní mez hodnocení 

 Čísla 169 – 173 jsou adresa řádku 

Pole ve výstupních datech z krystalizátoru A (viz. tabulky 4-7) byla následně 

zabarvena barvou, která příslušela jednotlivým stupním hodnocení  v tabulce 3. Hodnoceno 

bylo stupni 1-5,  stupeň 6 je již zcela mimo hodnocené pásmo.   
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Hodnocení  [mm]   

Klasifikace Dolní mez Horní mez Hodnota horní meze leží v buňce  

1 0 0,43 0,43=C169 

2 0,44 0,87 0,87=C170 

3 0,88 1,3 1,3=C171 

4 1,31 1,74 1,74=C172 

5 1,75 2,17 2,17=C173 

6   

 

Tabulka 3 Krystalizátor A - klasifikace výstupních hodnot  

 

 

Grafy 8-12 byly použity k hodnocení stavu povrchu krystalizátoru před samotnými výpočty.  

Na grafech byla znatelná sinusová část v horní oblasti, poté sinusová oblast mizí a 

vyskytovaly se odchylky od výchozí hodnoty.  

U druhého měření bylo z grafu zřejmé, opotřebení krystalizátoru ve spodní části. V dalších 

měřeních již tento jev nebyl tak výrazný. 



 

1A3 
 

5.1 Výstupní hodnoty Excel  

 

Tabulka 4 Krystalizátor A - klasifikace ∆Rxy, měření 2 

 

Tabulka 5 Krystalizátor A - klasifikace ∆Rxy, měření 3 

 

Tabulka 6 Krystalizátor A - klasifikace ∆Rxy, měření 4 

 

Tabulka 7 Krystalizátor A - klasifikace ∆Rxy, měření 5 
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5.2 Grafy  

 

 

 

Graf  8 Krystalizátor A první měření, R=f [S;hladina]  

 

 

 

 

 

 

Graf  9 Krystalizátor A - druhé měření, R=f [S;hladina]  
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Graf  10 Krystalizátor A - řetí měření, R=f [S;hladina]  

 

Graf  11 Krystalizátor A - čtvrté měření, R=f [S;hladina]  

 

 

Graf  12 Krystalizátor A - páté měření, R=f [S;hladina]  
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5.3 Výstupní data Matlab 

V programu Matlab bylo provedeno naprogramování vstupních hodnot tabulek  

13-17 (viz.příloha 1) povrchu  krystalizátoru. Na obrázcích 4-8 je vidět rozvinutí válcové 

plochy krystalizátoru s popisem os (viz. Obr. 4)  S – číslo sekce měření v horizontálním 

směru.  

 

Obrázek 4 Krystalizátor A - měření č. 1, tabulka 13, R=f [S;hladina]  

 

 

 

Obrázek 5 Krystalizátor A - měření č. 2, tabulka 14, R=f [S;hladina] 
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Obrázek 6 Krystalizátor A - měření č. 3, tabulka 15, R=f [S;hladina] 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Krystalizátor A - měření č. 4, tabulka 16, R=f [S;hladina] 
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Obrázek 8 Krystalizátor A -  měření č. 5, tabulka 17, R=f [S;hladina] 

 

Naprogramování odchylek od počátečního stavu ∆Rxy z tabulek 18-21 (viz.příloha 

2).  Zde je rozvinuta válcová plocha odchylek ∆Rxy což ukazuje obrázek 9-12. 

 

 

Obrázek 9 Krystalizátor A - měření 2 s měřením 1, tabulka 18, ∆R=f [S;hladina] 
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Obrázek 10 Krystalizátor A - měření 3 s měřením 1, tabulka 19, ∆R=f [S;hladina] 

 

 

 

 

Obrázek 11 Krystalizátor A - měření 4 s měřením 1, tabulka 20, ∆R=f [S;hladina] 
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Obrázek 12 Krystalizátor A - měření 5 s měřením 1, tabulka 21, ∆R=f [S;hladina] 

 

 

Celkový pohled na rozvinutou válcovou plochu nového krystalizátoru (viz. 

Obr.13), je zde jasně zřetelný přechod sinusově zvlněné oblasti v hladině 1-6 po hladkou 

oblast v hladině 7-18. Pro lepší názornost byla hodnota poloměru R snížena o 205 mm. 

 

 

Obrázek 13 Pohled na povrch nového krystalizátoru, R-205=f [S;hladina] 
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6. Hodnocení stavu povrchu.krystalizátoru B 

U krystalizátoru B byl stejný postup výpočtů, protože i zde zvlněná oblast 

zasahovala do měření. Jednotlivé tabulky odchylek pro příslušné měření krystalizátoru B 

byly označeny stejnou barvou jako u krystalizátoru A. 

Pole tabulky ve výstupních datech z krystalizátoru B (viz. Tabulky 23 – 26) byla 

následně zabarvena barvou, která příslušela jednotlivým stupním hodnocení  v tabulce 

17. Hodnoceno bylo stupni 1-5,  stupeň 6 je již zcela mimo honocené pásmo. 

 

 

Tabulka 8 Krstalizátor B - klasifikace výstupních hodnot 

 

 

Grafy 13-17 byly použity k hodnocení stavu povrchu krystalizátoru B před samotnými 

výpočty.  

 

 



 

4A3 
 

6.1 Výstupní hodnoty Excel 

 

Tabulka 9 Krystalizátor B - klasifikace ∆Rxy, měření 2 

 

Tabulka 10 Krystalizátor B -  klasifikace ∆Rxy, měření 3 

 

Tabulka 11 Krystalizátor B - klasifikace ∆Rxy, měření 4 

 

Tabulka 12 Krystalizátor B - klasifikace ∆Rxy, měření 5 
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6.2 Grafy  

 

 

 

Graf  13 Krystalizátor B - první měření, R=f [S;hladina]  

 

 

 

 

 

Graf  14 Krystalizátor B - druhé měření, R=f [S;hladina]  
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Graf  15 Krystalizátor B - třetí měření, R=f [S;hladina]  

 

Graf  16 Krystalizátor B - čtvrté měření, R=f [S;hladina]  

 

Graf  17 Krystalizátor B - páté  měření, R=f [S;hladina]  
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6.3 Výstupní data Matlab 

 

 

Obrázek 14 Krystalizátor B - měření č. 1, tabulka 22, R=f [S;hladina] 

 

 

Obrázek 15  Krystalizátor B - měření č. 2, tabulka 23, R=f [S;hladina] 
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Obr. 16 ukazuje totéž co obr. 15, avšak s jiným natočením souřadnicového 

systému. Na tomto obrázku je lépe vidět svislé zvlnění vnitřní plochy krystalizátoru, ale 

zaniká konicita. 

 

Obrázek 16 Krystalizátor B - měření č. 2, tabulka 23, R=f [S;hladina]  

 

 

 

Obrázek 17 Krystalizátor B - měření č. 3, tabulka 24, R=f [S;hladina] 
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Obr. 18 ukazuje totéž co obr. 17, avšak s jiným natočením souřadnicového 

systému. Na tomto obrázku je lépe vidět svislé zvlnění vnitřní plochy krystalizátoru, ale 

taktéž zaniká konicita. 

 

Obrázek 18 Krystalizátor B - měření č. 3, tabulka 24, R=f [S;hladina] 

 

 

 

Obrázek 19 Krystalizátor B - měření č. 4, tabulka 25, R=f [S;hladina] 
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Obr. 20 ukazuje totéž co obr. 19, avšak s jiným natočením souřadnicového 

systému. Na tomto obrázku stejně jako u předchozích je lépe vidět svislé zvlnění vnitřní 

plochy krystalizátoru, ale zaniká konicita. 

 

Obrázek 20 Krystalizátor B - měření č. 4, tabulka 25, R=f [S;hladina] 

 

Na obr. 21 je vidět deformace plochy na spodní části krystalizátoru.  

 

Obrázek 21 Krystalizátor B -  měření č. 5, tabulka 26, R=f [S;hladina],  

zobrazení 1 
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Obr. 22 ukazuje totéž co obr. 21, avšak s jiným natočením souřadnicového 

systému. Na tomto obrázku je lépe vidět svislé zvlnění vnitřní plochy krystalizátoru, ale 

zaniká konicita. 

 

Obrázek 22 Krystalizátor B -  měření č. 5, tabulka 26, R=f [S;hladina],  

zobrazení 2 

 

Na obr. 23 přibylo znázornění vrstevnic, jejich názornost je využita 

v následujících grafech.   

 
Obrázek 23 Krystalizátor B -  měření č. 5, tabulka 26, R=f [S;hladina],  

zobrazení 3 
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Na obr. 24 je vidět zvlnění plochy krystalizátoru v horní části.  

 

Obrázek 24 Krystalizátor B -  měření č. 5, tabulka 26, R=f [S;hladina] 

Zobrazení 4 

 

Obr. 25 ukazuje totéž co (obr. 24) s pohledem kolmo na 1.-18. hladinu. Na tomto 

obrázku je lépe vidět na vrstevnice celé plochy. 

 

Obrázek 25 Krystalizátor B -  měření č. 5, tabulka 26, R=f [S;hladina] 
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Na obr. 26 se nachází výřez vrstevnic z obr. 25. 

 

 

Obrázek 26 Krystalizátor B -  měření č. 5, tabulka 26, R=f [S;hladina], vrstevnice 

- oblast 0 až 51 stupňů, po celé výšce s měřítky 
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7. Závěr  

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kruhových krystalizátorů 

s využitím měření opotřebení povrchu. 

Programem Excel byla zjištěna anomálie ve čtvrtém měření krystalizátoru A, 

která se již u pátého měření nevyskytovala. Možnou příčinou by mohl být nános okují na 

spodní hraně krystalizátoru. U krystalizátoru B (graf 13) od 6. hladiny níže, jsou vidět 

jisté nerovnosti. Toto by mohlo být způsobeno nedostatečným očištěním povrchu před 

měřením. Z grafu 17, v 17. a 18. hladině by se dalo usuzovat, že nános okují je v celé této 

oblasti.   

Výstupem z programu Matlab byly grafy ve 3D, které lépe vystihovaly povrch 

obou krystalizátorů A i B v prostoru. Různé natočení souřadnicových systémů, bylo velmi 

výhodné pro zobrazení určitých kritických míst. U krystalizátoru B bylo použito 

zobrazení plochy pomocí vrstevnic, které ukazují tvar povrchu krastalizátoru.  

Grafické i tabulkové vyjádření z Excelu bylo jen ve 2D, ale tento program je 

nesrovnatelně levnější, a i přesto byly výstupy s dostatečnou vypovídající hodnotou.  

Postup hodnocení povrchu krystalizátoru A i B byly shodné a práce by mohla být 

použita pro případné opravení chyb na povrchu obou krystalizátorů.  

Na práci v programu Excel mohlo být použito makro, avšak vyskytly se případy, 

které bylo nutné posoudit individuálně.  

Cílem práce bylo najít uvedené vzorce, všechny následné kroky byly potřeba, aby 

se obhájily jednotlivé prvky práce.  
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9. Seznam zkratek 

MKL - 100/500 – Systém pro měření rozměrů, hodnocení a evidenci opotřebení 

kruhových a čtvercových krystalizátorů ZPO 

Rxy – vzdálenost povrchu od centrální osy 

R∅ =  střední vzdálenost povrchu od osy krystalizátoru 

S – označení sekce měření v horizontálním směru v úhlových stupních 

ZPO – Zařízení plynulého odlévání 

∆Rxy  - Odchylky od měření 1 

∆RxyMax – Maximální odchylka  
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